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Joseph Culpeper mladý ob
chodník z Fort Gaincs Ga kan
diduje za mayora na 'ženivé piat
formě' a je prý nyní nejoblfbeněj
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Osmllioáiaová práci
oosiaia se vc středu iřeiI nfivvSJI
f J
soud spolkový a sice jedná s o
ústavnosti zákona sněmem utah- ~

ským přijatého jímž pro horníky
podzemní prací zaměstnané 8ho
dinova tloba pracovní zaváděna
jest Majitel dolů A V Holden
uznán byl vinným přestoupením
zákona toho tím že horníka An
dersena po to hodin zaměstnával
a ousouzen k poitute 130 a k 57
dennímu vezení z kteréhožto roz
sudku ae odvolal tak že nyní pří
pad ten až k nejvyfišímu soudu
V odvo
spolkovému se dostal
lání svém nepopírá Holden že by
Anderson po 10 hodin nepraco- val dovozuje ale že činil tak ze
své vlastní vůle a že zákon ten
jest nezákonitý an zabraňuje

míst jiných

ce-A-

a-b- ylo

Zavrhli smlouvo
' MuskoKce l T
oznámeno
ve středu Že smlouva kh rotil senátní komise Dawesova s indiánským kmenem Creeků vzhbdem k
otevření reservare jejich vypraco
vala byla v poradě bojovníků i
náčelníků poraŽVna
Hada odbývána v Okmulgee a v radě bojovníků poražena jednohlasně kdežto
v radě náčelníků pro ní pouze 8
hlasů odevzdáno

Porota se neshodla
Chicagu skončeno ve čtvrtek
dopoledne po 9 týdnů vlekoucí se
přelíčení s A L Luetgertem kterýž jak známo ze zavraždění
manželky své obžalován byl a sice
neshodnutím se poroty tak že
nové přelíčení odbýváno býti mu- si"- Porota nalézala se v síni po- rauni po pinycn 00 noam a propuštěna byla soudcem teprve tenkráte
když všichni členové co
zaměstnavateli a zaměstnáním nejrozhodněji prohlásili že do
vstoupit ve vzájemnou smlouvu hodnutí nikterak možným není —
za podmínek s kterýmiž obě stra- - Jak v soudní síni prohlášeno by
lo 9 porotců pro uznání obžalovany by souhlasily
ného vinným a 3 pro uznání nePošta oloupena
vinným

Z Uniontown Wash došla ve
středu zpráva že poštovní vůz
jezdící mezi městem tím a Lewis- townem byl někelika zakuklenými
lupiči zastaven a oloupen Vozka
přinucen byl k vydání pokladny
expresní jakož 1 poštovních pytlů
1
načež když jeden z cestujících k
PATIT-OVA
PANÍ
vypáČení pokladny přinucen voz
EMOOENR
na stsroatl přítomně řlMotu menta CUlcaita neboř uřed nřlakf m ěisem lmenová- - ovi nařízeno v jízdě pokračovat!
na byla mayorera llarrigonem píednostou odboru na řiStřnl ulic
Jet Veškery zásylky poŠtovníotevřenv
PIT to pani velice vzílcl nfl m neRtnfmg incrirlrUií ta novnliint avrfmii 1A
kladné rozumí toho prý nejlenfiím důkazem Jostlepfil stav ulic do Jakého! lupiči hned na místě a vše co
cenného z nich vybráno
poslední dobou ulice tamní uváděny jtou

tak aby vyšetřování řiditel ústavu odstraněn nebude
Tato stávka studentů vyvolána by
úplně nestranným býti mohlo
la tím že řiditel pro nepatrné pre
Výbuch dynamitu
udál se v úterý ve Sprinirfield stupky jednotlivým žákům velice
Miss v budově školní a obétí je přísné tresty uděloval jakož i ná
že téhož dne pro
ho stal se ialetý hošík A V Al sledkem toho
dva z nejlep- maličkost
nějakou
ena Hošík předchozího dne ?a- ších
z
žáků
ústavu
vyloučil
šel v nedalekých lomech roublir
Prudké vinice sněhové
dynamitu kterýž do kapsy si dal
manželství odporučuje a zvolení při čemž v téže kapse zároveň i panují jak v úterý z Lead S D
nůž a několik jiných drobnůstek oznamováno v
jeho je prý jisté
pohoří severně od
měl
Při vstupování do lavice místa onoho se táhnoucím a na
Vrátili m do price
Ve Phliladelphii vrátilo se v narazil kapsou o hranu násled- mnoha palců sněhu již napadlo
kem čehož dynamit vybuchnul a Vánice tato
přispěla měrou nema
úterý do práce přes 300 dělníka on
smrtelně poraněn byl Výbuch lou k potlačení lesních
požárů
zaměstnaných v přádelně John &
velice prudkým a věru zvlášt
jimiž rozloha více jak 5 čtvereČ
James Duxana kteří před několi- byl
ka týdny prácí zastavili násled ním j!t o žádné z okolních dí- nich mil zasažena byla a jimiž za
tek při tom poraněno
mnoho tisíc dolarů Škod spůso
kem toho poněvadž nevyhovj-nbeno
o
Líbilo se mu tam
požadavku jejich zvýšení mzdy
Do práce vrátili se nyní na zákla
Žlutá zimnice
Do přístavu
dě slibu ze počínaje 1 prosincem přibyl v úterý z Honolulu parní- nepřestává doposud na naStm ji
mzda jejich o 10 procent zvýšena kem 'Belgie' spolkový senátor hu řáditi a počet nových obětí
bude
Morgan kterýž několik týdnů na hlavně v New Orleans stává se
Úroit korný v Illinois
souostroví hawaiském meškal aby téměř každým dnem větší Tak
V Peoria zahájen byl v úterý z vlastního poznání o poměrech oznamováno v úterý že počet nostátní sjezd obchodníka s obilina- - tamních se přesvědčil
Pokud z vých případů dostoupl stupně nemi a při příležitosti té podána výpovědí jeho soudili možno tu bývalého a to sice 53 mimo čezpráva o úrodě korný sestavená líbilo se mu veHce na souostroví hož 4 úmrtí se udála Z Mobile
na základě podrobných zpráv ze onom a jest vfce nežli jindy pře- Ala oznámeno že nedaleké měU porovnání svědčen že připojení souostroví stečko Formation bylo úplně opu70 okresů došlých
s min rokem odhadována jest cnoho v čase nejbliŽŠÍm skutkem štěno a že zůstalo tam pouze jen
O záležitosti té vyjá as 30 osob kteréž žlutou zimnicí
zprávou onou Úroda korný na 70- - se stane
a
na
loňské
se
dřil
následovně
"Hawaii zasaženy jsou
Zdravotní odbor
43 proc úrody
plných
stane-Ive
se
í
se spolkový následkem stále množi
Sp stane
jistě státem
333 proc veškery úrody
o
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ho náhh du a v úterý nařídil velí Studenti na stávce
V
tth oddílu miasourského ReneráSioiu Falls S D zastavili
loví Ilrookovi aby pana kapitána prácí témčř vSichnj studující tam
dosáhnouti jeStč větií rychlosti před soud vojenský postavil
Na ní baptistcké university a prolili
kdyby Irať měla silnější koleje soudě zasedali budou důstojníci z sih ie do Školy se nevrátí dokud
Mezi tímto novým parostrojem
starým je ten rozdíl že hnací tyč
spojena je s velkými hnacími ko
ly která uvádčjf v pohyb menŠ
kola jež spočívají na kolejích
starých parostrojů je hnací tyč
přímo spojena s dolejšími koly
Následkem tohoto nového zařfze
ní zmohonásobněn je pohyb kol
běžících po kolejích

síra mužem v městečku tom Vše- cko to pochází z jeho moudrostí
#2e odvrhl stav svobodný a pojal
f 1 za ženu sl P Brownovou
čímž
osadě
této
veselku
zaopatřil
první
- v 7 letech
I ort Gaincs je důle
žité městečko o 2500 obyvatelích
a nechuť mládenců tamních ku
ženění působila starostlivým ma
minkám vdavekchtivých dcer mno
hou hořkou chvíli
Všecko bylo
zkoušeno aoy se nosí "rozpum
Tisk i kaza
povalí" ale marně
telna začaly konečně hlásati důlei
žitost manželství pro obec a tu
začalo sc hlásati že Mr Culpep
Ma
per dvoří se sl Brownové
že
bude
říkaly
minky
jak
jedna
veselka že už to půjde že prý
ženění je nakažlivější nežli žlutá
zimníce Všecko Šlo dobře a slavena veselka na kterou počestné
občanstvo nezapomene neboť 6
město bylo namazáno a před
Tjytem novomanžela vyhráváno až
do rána
Culpeper poběží nyní
za mayora na platformě která
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DROBNÉ ZPRÁVY

Sedmnáctý výroční sjezd A- mencké Federace práce svolán
jest na den 13 prosince do Nash-vill- e
Tenn
V Indianapolis Ind
zahá
v
jen utery národní sjezd obchod
níků s lihovinami za účastenství
128 delegátů z různých končin
Soustátí

Výbuchem udavším se v úte
v
dílnách elektrické společno
rý
Zaslouží provaz
sti
Colma
Works v San
Z Leonardsville Mass zastře
1 děvče usmrceno
Francisku
bylo
len byl ve středu šerif S B Lard
a 12 jiných zaměstnanců poraně
Ike Warrenem když tohoto pro
no
nezákonitý prodej lihovin zatknou
V
Penn vy buch
ti chtěl
Žaloba tato vznešená nul v Charlesroy kotel
na parníč- úterý parní
na Warrena místními prohibičá- ku G B Fors při čemž kapitán
ky a Lard pokusil se o zatčení a kuchař na místě
usmrceni a ně
jeho za pomocí svého příručího kolik dalších zřízenců lodních
po
leč VVarren vytrhnul tomuto reraněno
volver z ruky a střelil šerifa do
Ve Washingtonu odbýván v
hlavy a prsou dříve než tomu zaúterý
obvyklý výroční sjezd kato
bráněno býti mohlo načež na
útěk se dal
Na útěku svém byl lických arcibiskupů amerických za
zastaven bankéřem Sparksem účelem porady vzhledem k otáz
kám církve a jiníxh záležitostí
kterýž do krku jej střelil načež
bezodkladně dopraven do okresní veřejných se týkajících
V Cheyenne Wyo
ho vězení v Manhattan neboť roz
splašili
se
večer
ve
středu
koně
zapraželid
mu
hrozil
zuřený
lynčováním
V Manhattan dostalo se vrahovi ní v povoz v němž pí S Finch- podobného přivítání a úřadníci ová a pí L li Pettigrewová se
a
pochybují že podaří se jim vězně nalézaly obě ženštiny vyhozeny
při tom na dlažbu tak prudce Že
před soudem lidu zachrániti
prvnějŠÍ na místě usmrcena a dru
Málo zemcat
há těžce poraněna
Dle zprávy odborného hospo
V Sioux City la zatčen byl
dářského časopisu'American Agri- - neznámý Němec C A Hoffman a
culturisť neměli jsme ve Spoje to následkem toho an po několik
ných Státech tak špatnou úrodu dní velice podivně si počínal a bez
zemčat jako letos již od r 1893 odporu na duchu chorým jest
Co se týče mnohosti jest úroda Hoffman ttrdí o sobě že vynalezl
letošní proti loňské nejméně o 30 prostředek k vyléčení souchotin a
proc horší a co do jak kosti vůbec lékaři kteří stav jeho vyšetřovali
ani s loňskem porovnána býti ne- byli nemálo překvapeni nad zna
může
Dle podrobných zpráv losti vědy lékařské jakouž
odhadována jest sklizeň zemčat
''
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